
                            

Månedsbrev nr. 6/Desember 2017 

Rotaryvenner! 

Juleturen til Litauen 
Også i år hadde vi en veldig vellykket juletur til Litauen. I alt var vi 25 personer. Det er 
Litauenkomiteen som står for arrangementet fra norsk side, og det ble en meget 
vellykket tur. Litauenkomiteen består av medlemmer fra 8 av Distriktets klubber. 
Både barnehjem og familier ble besøkt, og på barnehjemmene gjorde Øystein Køhn 
fra Skien stor suksess som julenisse, med ekte skjegg og uten maske. Både barn og 
voksne satte stor pris på gavene de fikk. Det vi hadde samlet inn her hjemme ble 
fordelt etter behov. I år ble det også tid til en busstur i området hvor vi besøkte kjente 
turistmål og lærte mer om Litauens historie. 
 
Klubbene bør ha flere prosjekter i Litauen  
Vi har hatt prosjekter i Litauen i 17 år. På årets juletur var 9 av distriktets 44 klubber 
med. Vi har et nært samarbeid med Rotaryklubbene der borte. Medlemmene i disse 
klubbene er veldig hyggelige, og de står for mye av arrangementene på turen. I år 
undertegnet vi også en formell Rotary-avtale, kalt ICC (Inter-Country Committees). 
ICC er beskrevet i http://www.rotary-icc.org/. Avtalen bekrefter at det kan opprettes 
felles komiteer mellom Distrikt 1462 (Litauen) og vårt Distrikt 2290.  
 
Det er fortsatt et stort behov for humanitær bistand i Litauen, og vi har et veldig godt 
og nært samarbeid med klubbene der borte. Reisetiden og reisekostnadene ved 
besøk er også lave, idet avstanden ikke er så stor. Så jeg vil oppfordre klubbene i 
Distriktet både til å være med på juleturene som Edrund arrangerer, og til å søke 
kontakter og samarbeid med Rotaryklubbene i Litauen. 
 
Julehøytiden 
Det er allerede desember, og jeg vet at mange av klubbene har gode tradisjoner med 
både julemøter og konserter denne måneden. Dette er noe vi alle gleder oss til. 
Selve julehøytiden tilbringes oftest sammen med familie og venner. Men det er 
mange som trenger en håndsrekning i jula. I Rotary har vi gode eksempler på at vi 
bidrar til de som trenger hjelp. Både igjennom Litauen prosjektet, bidrag til 
Rotaryfondet og annet humanitært arbeid, er vi med på å skape en bedre verden for 
mange. Det er godt å vite. 
 
Jeg ønsker dere alle en God Jul og et Godt Nytt År. 
 
Med vennlig hilsen 
Erik Gran 
DG 2017-2018 
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